உங்க

ைடய ெபா ப் கள் மற் ம்

உங்க

ைடய தங்குமிடத்தில் உங்க

க்குப்

பிரச்ைனகள் இ ந்தால் என்ன ெசய்ய ேவண் ம்
ஏப்ரல் 2010
உள் ைற அ

Problems with your accommodation - Tamil

வலகத்தால் ( ன் NASS தங்குமிடம் என்

அைழக்கப்பட்ட ) அளிக்கப்பட்ட தங்குமிடம்

சுத்தமாக ம், வசிக்கத்தக்கதாக ம், பா காப்பானதாக ம் இ க்க ேவண் ம்.
உங்க ைடய தங்குமிடம் ேபா மான தீயைணப் வசதிையக் ெகாண்
த்தல் ேவண் ம் மற் ம்
ஈரமாகேவா ெபாிய ப
பார்ப் ேவைலகள் ேதைவப்ப வதாகேவா இ க்கக் கூடா .
இச்சிற்ேற

உங்க

ைடய உாிைமகள் மற் ம் ெபா ப் கைள ம் உங்க

ெபா ப் கைள ம், உங்க
உதவ

க்கு பிரச்ைனயி ந்தால் என்ன ெசய்வ

க்கு தங்குமிடம் அளிப்பவாின்

மற் ம் அதற்கு நாங்கள் எவ்வா

ம் என்பைத ம் ேகா ட் க் காண்பிக்கிற .

தங்குமிடத்தில் வசிக்கும்ேபா

என்

ைடய ெபா ப் கள் என்ெனன்ன?

நீங்கள் ெசய்யேவண் யைவ:
•

உங்க

ைடய தங்குமிடத்ைத சுத்தமாக ைவத் க்ெகாள்ள ேவண் ம் மற் ம் அைறகலன்கள் மற் ம்

வழங்கப்பட் ள்ள உபகரணங்கைளக் கவனமாக பார்த் க் ெகாள்வ
•

.

உடைம மற் ம் ழங்கும் பகுதிகைளப் பராமாிப்ப . உதாரணமாக, ெபா வான ப க்கட் க்கைள
சுத்தமாக ம் அதன் மீ

ெசாந்தப் ெபா ட்கள்,

ணிகள் அல்ல

ேவ

ெபா ட்கள்

ைவக்கப்படாதைத உ திெசய்வ .
•

ட் க் குப்ைபகைள
கா ெசய்வ

•

உங்க

ைறயாக அகற் வ . குப்ைபத் ெதாட் கைள அதற்குாிய சாியான இடத்தில்

ேபான்ற ெசயல்கள் இதில் அடங்கும்,

டன் ேவ

யாராவ

தங்க அ

வி ந்தினர் தங்கி இ ப்பதற்காக எ த்
•

ஆ

மாத காலத்திற்குள்ளாக, 14 நாட்க

மதிப்பதற்கு
லமாக அ

ன் உள் ைற அ
மதி ேகட்

வலகத்தி

ந்

இரவில்

வாங்குவ .

க்கு (ெமாத்தம்) ேமலாக உங்க

ைடய இ ப்பிடத்ைத

விட் ச் ெசல்வதற்கு ன்பாக உள் ைற அ வலகத்தி
ந் எ த்
லமாக அ மதி ேகட்
வாங்குவ . நீங்கள் உங்க ைடய இ ப்பிடத்ைத விட் ச் ெசல்வதற்கு ன் இவ்வ மதிையப்
ெபறவில்ைல எனில், அ
•

உடைம பற்றிய ஏதாவ
சீக்கிரம் ெதாிவிப்ப

•

ப

ைடய இ ப்பிடத்ைத நீங்கள் இழக்கச் ெசய்யக்கூ ம்.

பிரச்சிைன இ க்குமானால் அைத இடமளிப்பவ க்கு கூ மான வைரயில்

மற் ம்

பார்க்கும் ெபா ட்
ைழய அ

உங்க

உங்க

ைடய தங்குமிடம் அளிப்பவைர உங்க

ைடய இ ப்பிடத்தி

ள்

மதிப்ப
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என்
உங்க

ைடய தங்குமிடத்தில் பிரச்சைன என்றால் நான் என்ன ெசய்ய ேவண் ம்?
ைடய தங்குமிடத்தில் ஏதாவ

பிரச்சிைன என்றால்,

தலாவதாக நீங்கள் இைத உங்க

ைடய

தங்குமிடம் அளிப்பவாிடம் ெதாிவிக்க ேவண் ம். உங்க ைடய இடத்திற்கு நீங்கள் கு ெபயர்ந்த
உடேனேய உங்க ைடய தங்குமிடம் அளிப்பவர் அவ ைடய ெதாடர் விவரங்கைள உங்க க்குக்
ெகா த்தி க்க ேவண் ம். அவர்க

ைடய ெதாடர் விவரங்கள் உங்களிடம் இல்ைல என்றால், எங்க

ெதாடர் ெகாள்ள ம். நாங்கள் இப்பிரச்சைனயில் உங்க
ெதாைலேபசி எண்: 0800 085 6087 யில் எங்க
ெதாைலேபசியி

ந்

மட் ேம அ

க்கு உதவ

ம். எங்க

டன்

ைடய இலவச

டன் ெதாடர் ெகாள்க. இந்த எண் தைரவழி

கக் கூ ய

என்பைதக் கவனிக்க ம்,

ெதாிவிக்க ேவண் ய பிரச்சைனகள் கீழ்க்கா ம் வைரபடத்தில் ேகா ட்டப்பட் ள்ள விவகாரங்கைள
உள்ளடக்கியைவ என்றா ம், அந்த வரம்பிற்கு மட் ேம அைவ உட்பட்டைவயல்ல. இந்த உதாரணங்கள்
பிரச்சைனக க்கு பதிலளிக்கும் ேதாராயமான ேநரத்ைத உள்ளடக்கி ள்ளன.
விவகாரம்

கவனிக்க/ சாிெசய்வதற்கான
ேநரம்

எாிவா

கசி , ெவள்ளம் அல்ல

தீயினால் ேசதம் உட்பட

பிரச்சைன ெதாிவிக்கப்பட்ட 2

பா காப்பற்ற வாழ்நிைல

மணி ேநரத்திற்குள்ளாக
கவனிக்கப்ப ம்

ெவன்னீர் கிைடயா , மின்சாரம் கிைடயா , ைக எச்சாிக்ைக

பிரச்சைன ெதாிவிக்கப்பட்ட 24

மணி ேவைல ெசய்வதில்ைல ேபான்ற க ைமயான
வாழ்வாதாரப் பிரச்சைனகள்

மணி ேநரத்திற்குள்
கவனிக்கப்ப ம்

சி

பிரச்சைன ெதாிவிக்கப்பட்ட 24

அைடப் கள், ேமல் ச்சு ப

மாட் க் ெகாள்வ
பிரச்சைனகள்

நீக்கம் அல்ல

ஜன்னல்கள்

ேபான்ற அவசரமான வாழ்வாதாரப்

மணி ேநரத்திற்குள்ளாக
கவனிக்கப்ப ம். 7
நாட்க க்குள் ப
ேவண் ம்

பார்த்திட

சலைவ இயந்திரம் ேவைல ெசய்யவில்ைல, அைறகலன்கள்

பிரச்சைன

மாற்றப்பட ேவண் ம் அல்ல ெவளி ப
ேபான்ற வழக்கமான விவகாரங்கள்

ெதாிவிக்கப்பட்டதி

பார்ப் த் ேதைவ

அல்ல அண்ைட அயலார் அல்ல
இ க்கக்கூடா .
உங்க

க்கியம். நீங்கள் உடைம மற் ம் அைறகலன்கள் அல்ல
பிறாிடமி ந்

28

நாட்க க்குள் சாிெசய்யப்பட
ேவண் ம்

சுத்தமான, பா காப்பான மற் ம் பத்திரமான இடத்தில் நீங்கள் வசிப்பதற்கான உாிைம உங்க
என்பைத நிைனவிற் ெகாள்வ

ந்

யாெதா

க்கு உண்

ெபா த்திகள்,

உடல் சார்ந்த ஆபத்திற்கும் ெவளிப்ப ம்ப

க்கு தங்குமிடம் அளிப்ேபார் பிரச்சிைனகைள சாிெசய்யவில்ைல என்றால், நாங்கள் உங்கள் சார்பில்

ஏன் அந்த பிரச்ைன சாிெசய்யப்படவில்ைல என்
ம் அல்ல

கண்டறிவதற்காக, அவர்க

ெபா த்தமாயி ப்பின் உள் ைற அ

டன் ெதாடர் ெகாள்ள

வலகத் டன் ெதாடர் ெகாள்ேவாம்.
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எனக்கு தங்குமிடத்ைத அளிப்பவர் எவற் க்ெகல்லாம் ெபா ப்பாகிறார்?
வசிப்பதற்கு பா காப்பான மற் ம் சுத்தமான இடம் தவிர, உங்க
கீழ்க்கா
•

க்கு தங்குமிடவசதி அளிப்பவ க்கு

பவற்றிற்கான ெபா ப் கள் உண் :
நீங்கள் வந்

ேசர்ந்த டன் உங்க

க்குப் ாி ம்ப யான ெமாழி ஒன்றில் 'அறி க சிற் ைர' அளிப்ப .

உங்கைள உங்களின் தங்குமிடத்ைதச் சுற்றிக் காண்பிப்ப , ெபா ட்கைள எவ்வா
என விளக்குவ , உங்க

ைடய ஒப்பந்த விவரங்கைளக் ேகா ட் க் காட் வ

பயன்ப த் வ

ஆகிைய இதில்

உள்ளடங்கும்;
•

ேதைவ என்றால் உைரெபயர்ப்பாளர் ஒ வைர ஏற்பா

•

அவசரகாலம் ஒன்றின் ேபா

அவர்க

ெசய்

டன் நீங்கள் எவ்வா

த வ ;
ெதாடர் ெகாள்வ

என்பதற்கான

விவரங்கைள அளிப்ப
•

அைறகலன்கள், நிைலயாகப் ெபா த்தப்பட்ட உபகரணங்கள், குழாய் ேவைல மற் ம் ஏதாகி

ம்

கட்டைமப் ப் பிரச்சிைனகள் ஆகியைவ உங்க ைடய அல்ல உங்க ைடய சககு யி ப்பாளர்களின்
தவறான பயன்பாட்டால் ஏற்படவில்ைல எனில் இவற்றிற்கான ப
பார்க்கும் ஏற்பா கைளச் ெசய்வ
மற் ம் கட்டணம் ெச த் வ .
•

எந்தெவா
எ த்

கா ம் எவ்வா

லமாக விளக்குவ . இ

நி பணம் ஆகும். ேம
•

மற் ம் எப்ெபா
நீங்கள் ஒ

சாிெசய்யப்ப ம் என்பைத உங்க

க்கு

பிரச்சைன/ காைர எ ப்பியி க்கிறீர்கள் என்பதற்கான

ம்,

தங்குமிடத்ைதப் பற்றிய் எத்தைகய கார்க
பிரச்சைனயின் தீவிரத்ைதப் ெபா த்

க்கும் ஒ

நியாயமான காலக்ெக விற்குள் பதிலளிப்ப .

கால அள கள் மாறலாம். ேம

ம், சில சமயங்களில் தீர்

28 நாட்கள் வைர ஆகலாம் என்பைத ம் கவனித்தில் ெகாள்ள ம். உதாரணங்க

காண

க்கு இச்சிற்ேறட் ன்

ந்ைதய பக்கத்தில் உள்ள விளக்க அட்டவைணைய சாிபார்க்க ம்.
நான் ெதால்ைல, வச
நீங்கள் இ ப்ப
அல்ல

அல்ல

தாக்குதல்கைள அ

எந்த மாதிாியான தங்குமிடமாக இ ந்தா
நாட் ப்

க்கு அங்கு பத்திரமான, அச்சு த்தல்

தலாவ

ெசய்ய ேவண் ய

உள்

ேவண் ம். அவர்கள் சம்பவத்ைத லனாய்

உங்களின் இனம், நிறம்,

ர் கம் ஆகியவற்றின் காரணமாக ேமாசமாக நடத்தினால்,

க ைமயான குற்றச் ெசயல் மற் ம் சட்டவிேராதமான

நீங்கள்

ம், உங்க

வச பற்றிய பயமின்றி வசிப்பதற்கான உாிைம உண் . உங்கைள யாராவ

நாட் னம், பா னம், பா யில் அல்ல
அ

பவித்தால் என்ன ெசய்ய ேவண் ம்?

ர் காவல்

ஆகும்.

ைறையத் ெதாடர் ெகாண்

அ குறீத்

ெதாிவிக்க

ெசய்வர். நீங்கள் ஸ்ட்ேரத்க்ைளட் காவல் ைறைய 0141 532 2000

என்ற எண்ணில் ெதாடர் ெகாள்ள ம். அவர்கள் உள் ர் காவல் ைறயின் ெதாடர் விவரங்கைள
அளிப்பார்கள். உள் ர் காவல் ைற உங்க ைடய காைரப் பதி ெசய் ெகாண் உங்க க்கு உத வார்கள்.
உங்களால் காவல் ைற டன் ேநர யாக ேபச
யவில்ைல அல்ல வி ப்பமில்ைல எனில், நீங்கள் குற்றத்ைத
இரகசியமாகத் ெதாியப்ப த் வதன் ெபா ட் உங்க க்கு உதவிட எங்கைளத் ெதாடர் ெகாள்ள ம். ேம ம்
ெபா ந் மிடங்களில், உங்க க்கு உணர்
ர்வமான ஆதர அளிக்கக்கூ ய நி வனங்கேளா உங்கைளத்
ெதாடர் ெகாள்ளச் ெசய்ய எங்களால் இய ம்.
இனம் ெதாடர்பான ெதால்ைலகள், வச கள் மற் ம் தாக்குதல்கைள நீங்கள் பதி

ெசய்வ

க்கியம். நீங்கள்

ெசய்ய ேவண் யைவ:
•

என்ன நடந்த

என்பைதக் கவனிப்ப , அ

•

ஏதாவ

•

அந்த நபாின் நடத்ைதயால் பாதிக்கப்பட்

நடந்த ேநரம், ேததி மற் ம் இடம் உள்பட

குறிப் கள், க தங்கள், உைரகள் அல்ல

அண்ைடவாழ் மக்கள் அல்ல

உங்க

க்கு அ

ப்பப்பட்ட மின்ன

க் க தங்கள்

க்கக் கூ ய பிற டன் ேபச ேவண் ம் (உதாரணமாக, பிற

வாடைகதாரர்கள்)

Scottish Refugee Council is a charity registered in Scotland.
Registered Charity: SC008639

